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H et is niet vreemd dat me-
dewerkers zware tijden
hebben gehad bij de tot-

standkoming van O die zee.
Dit muziektheaterspektal is
tientallen keren moeilijker te
realiseren dan De man van La
Mancha, het vorige stuk van
Theater De Wegwijzer. De ini-
tiatiefnemers hebben het zich-
zelf niet gemakkelijk gemaakt.
Alleen de locatie al. Met een
plek minder dan Fort Ramme-
kens werd geen genoegen ge-
nomen. Want daar, in het on-
toegankelijke fort hoort deze O
die zee thuis. Nieuwe paden
werden aangelegd, bruggen ge-
bouwd, leidingen getrokken
en een immens podium werd
in de slotgracht gebouwd. De
acteurs spelen op en in het wa-
ter en de toeschouwers zitten
overdekt en op of net boven de
waterlijn van de slotgracht.
Het was een gigantische klus,
die Arnout Schop van De Weg-
wijzer vast slapeloze nachten
heeft bezorgd. Maar toen alle
remmen los waren en O die
zee op gang was gekomen, was
er geen houden aan. O die zee
is een productie die gedragen
wordt door creatieve denkers
als Huub van der Lubbe, Tom
de Ket en Robert Jan Stips. In
deze bijlage interviews en re-
portages over de locatie en de
Homerische Rockopera.

De première is op 6 augustus. In
totaal zijn er 15 voorstellingen.
Meer eer info en kaartverkoop:
www.odiezee.com

E en eigen theatertje, dat doe je niet
voor je ego. Er zijn eenvoudiger en
goedkopere manieren om dat te stre-
len. Dat doe je onder andere voor de
kunst, vanuit een passie. Voor de

muziek, de kleinkunst, het toneel. Dat is alle-
maal wáár voor Trudi Wams en Arnout
Schop het doen. Zij zijn sinds 2002 de exploi-
tanten van Theater De Wegwijzer in
Nieuw- en St Joosland. Twaalf jaar van bij-

zondere concerten en eigenzinnige optre-
dens, meer hoogtepunten dan misgrepen.
Gedreven door cultuur, maar evengoed door
groot gastvrouwschap. Voor de artiesten, die
Trudi al vaak dankbaar zijn geweest voor
een warm onthaal. En net zo goed voor het
publiek, dat zich ook goed gesoigneerd voelt,
door de programmering én de omkadering.
Wat minder opvalt, is dat Theater De Weg-
wijzer er ook is voor het dorp. Natuurlijk

mag iemand uit Hoogezand-Sappemeer (dat
komt nog van mijn lagere-school-blin-
de-kaart) naar een voorstelling in Nieuw- en
St Joosland komen, maar De Wegwijzer was
en ís vooral gedroomd voor de dorpsbewo-
ners. En daarom zijn er in de loop der jaren
ook dingen georganiseerd voor en door het
dorp. ‘Daar bij die molen’ met Gé Reinders
was er zo één (of waren het twee edities?).
En toen in 2010 een grote productie met de
‘Man van La Mancha’. Natuurlijk, een fantas-
tisch spektakel, heerlijk (maar zwaar) om
dat te mogen produceren. Maar ook: voortge-
komen uit acties tegen de aanleg van de N57,
die het dorp in een isolement dreigde achter
te laten. Als een positief geluid van onvrede,
zo zou je die voorstelling zeker kunnen zien,
de dolende ridder die met de moed der
(wan)hoop vecht tegen windmolens (van
techno- en bureaucraten).
„Midden in zo’n project denk je regelmatig
‘dat nooit meer’, maar als het voorbij is, be-
gint het toch weer te kriebelen”, zegt Trudi
Wams. En zo’n kriebel komt onvermijdelijk
af en toe ter sprake. Het hoeft er maar één te
zijn, die het mee oppikt, en het zaadje is ge-
zaaid. Deze keer was het Huub van der Lub-
be, zanger van De Dijk, maar af en toe ook
op solo-tournee. Het brainstormen met
hém, een paar jaar geleden, klikte. Ideeën in
overvloed. Er is onder andere gepraat over
‘Mira’, en over het boek ‘De teleurgang van
den Waterhoek’ waarop de film gebaseerd is.
Uiteraard, want dat is een verhaal over de
Schelde, even Zeeuws als Vlaams. Het leek
wel wat, maar de vonk was er nog niet. En in-
eens werd het Odysseus. Want die is even
Zeeuws als Grieks, volgens sommigen.
We gaan terug naar 1990. Dan verschijnt een
boek, ‘Where Troy Once Stood’. Dat boek be-
weert dat Troje niet heeft gelegen waar men
(sinds de opgravingen van Schliemann)
denkt dat het lag. De auteur is Iman Jacob
Wilkens, een Nederlandse econoom die 30
jaar in Parijs werkte en al heel zijn leven ‘be-
zeten’ is van Homerus’ verhalen over Odys-
seus. Hij was niet de eerste die het verkon-
digde, maar wel de luidste: Troje kon nooit
in Turkije gelegen hebben. En er waren wel
wat argumenten die hout sneden. Bijvoor-
beeld de reis van Agamemnon, van Argos
naar Ithaca, die volgens Homerus een
maand duurde. Als zich dat op de Middel-
landse zee had afgespeeld, had de reis min-
der dan 24 uur geduurd.
Dat is maar één voorbeeld uit een reeks van
meer dan honderd overtuigende argumen-
ten. Toch is het boek wéggelachen (ik heb er
ook nog aan meegedaan). Omdat er ook tien-

COLOFON
Deze bijlage is een uitgave van PZC
en BNDeStem.

Foto van de cover Ruden Riemens.
Overige foto’s met uitzondering
van de band Ocobar zijn van
Lex de Meester.

Eindredactie: Edith Ramakers

Vormgeving: Kees lammers

Bestemming
bereikt met
O die zee

Ideeën waren talrijk om ‘De Man van la Mancha’, de vorige grote
productie van Theater De Wegwijzer, op te volgen. Maar er moet
iets meer gebeuren als zo’n idee passeert. Alles moet samenval-
len, zoals dat boek dat toevallig in de boekenkast staat en dat bo-
vendien over de geschiedenis van het stukje Walcheren gaat, dat
op een steenworp afstand van het theater ligt. Odysseus werd
door een vonk O die zee, een muziekspektakelstuk in Ritthem.

door Willem Nijssen

Odysseus is even
Zeeuws als Grieks

! Trudi Wams: „Je denkt regelmatig ‘dat nooit meer’, maar dan begint het toch te kriebelen.”

! Vader Wams maakt met pet flessen een drijver voor een boot. ! Acteurs en zangers zingen niet alleen, ze moeten ook leren abseilen.

,,De hele
Odyssee
ging over
Kelten’’
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tallen dingen in staan die minder overtuigen.
Zo herleidt hij de Homerische eilanden Gyrae
en Phylace iets te vlot en iets te volksetymolo-
gisch naar de eilanden Goeree en Flakkee. De
woonplaats van de ‘tovenares’ Kirke verander-
de volgens Wilkens van Circea naar Zierikzee.
Té zwak om op te boksen tegen de gevestigde
wetenschap, die zich sowieso niet graag ge-
wonnen geeft. Maar ondertussen is het toch
wel een machtig interessant boek, dat doet na-
denken. Zo’n oorlog met zóveel geweld en ver-
nietiging en zovéél doden voor één vrouw?
Dan is het logischer dat het om tin ging, een
schaarse maar onmisbare grondstof in het
bronzen tijdperk. Dat het dus om de tinmij-
nen van Cornwall ging.
Huub van der Lubbe vond het ook fascine-
rend, verslond het boek en kwam met de titel
‘O die zee’. Dat moest muziektheater worden,
een rondreis, een omzwerving in het land van
de Nederlandse popmuziek. De rode verhaald-
raad leverde Tom de Ket, en daarmee trok
Huub zich terug om liedjes te schrijven. Een
eerder idee om allerlei singer-songwriters zelf
een songtekst te laten schrijven, sneuvelde

om praktische redenen. En toen de liedjes er
waren (beetje alternatief proces), toen schreef
Tom de Ket het héle verhaal. Wat overeind
bleef: allerlei artiesten zou gevraagd worden
om de muziek te schrijven bij de teksten. Zo
werd het tóch nog een rondreis door de Neder-
landse pop. Met een accentje op de symfoni-
sche rock.

Volgens Wilkens zwierf Odysseus na de slag
in Cornwall over de wereldzeeën (doet onder
andere Havanna aan). Eén belangrijke tussen-
stop was Zeeland, waar Kirke heerste. Daar
werd Odysseus een ingewijde, na oorlogsheld
nu ook spirituele held (met bezoek aan de on-
derwereld, een onderneming waar weinigen
van terugkeerden). In de rockopera ‘O die zee’
wordt dat, met flair en fantasie, allemaal naver-
teld. Of het wáár is, doet er minder toe. Pak-
kend zal het zijn. Het verhaal, over een Zeeuw-
se jongeman op stoere vrijgezellenavond, is
daar sterk genoeg voor. De muziek (en de ens-
cenering) zijn er daverend genoeg voor. De
plaats (Fort Rammekens, oud landschap naast
nieuwste industrie) is er uniek genoeg voor.

! De vrouwen van het ‘naaiatelier’ make de kostuums en accessoires voor de voorstelling.

! Fort Rammekens, oud landschap,
maar toch de nieuwste industrie in
de buurt. De ideale omgeving voor
O die zee.

„Die Kelten
zijn wij.

Kelten zetten
de boel op

stelten”

,,Homerus is
begraven in

St. Joosland?’’
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H
uub van der Lubbe is tamelijk
allround. Hij is een acteur,
dichter, zanger van De Dijk en
hij schrijft liedjes. Voor O die
zee kwam die laatste kwaliteit
van pas. De meeste songtek-
sten komen van zijn hand en

hij is de bedenker van de titel. „Ik geloof dat
het drie jaar geleden was, toen we hier aan ta-
fel in de Wegwijzer zaten. Ik was met Trudi
aan het napraten over mijn solovoorstelling.
We kregen het over De man van la Mancha,
het vorige grote stuk van De Wegwijzer. Er
moest een nieuw spektakelstuk bedacht wor-
den”, zegt Van der Lubbe (Amsterdam, april
1953).
Ineens kwam Homerus in het gesprek voorbij.
Homerus zou in Nieuw- en Sint Joosland zijn
geboren en gestorven. Dat beweert immers
Iman Wilkens in zijn boek ‘Waar eens Troje
lag’. Volgens Wilkens zijn de Ilias en Odyssee
dan ook werken van West-Europese origine,
van zeevolken, die gerekend moeten worden
tot de Kelten of de voorlopers daarvan. En Tru-
di heeft altijd al iets gehad met de Kelten, dat
blijkt ook uit de Keltische symbolen waarmee
haar theater is opgesierd.
Van der Lubbe kreeg van Trudi het boek van
Wilkens mee. Het lag al jaren in haar boeken-
kast. „Voor mij bleef het nog wel bij een beet-
je fantaseren over hoe mooi het zou zijn als
het zou lukken, maar Trudi is een doorzetter.
Ze kwam er dus telkens op terug.”
Van der Lubbe had wel een titel bedacht, O
die zee, die hij op een dag zo uit zijn mouw
schudde. „Ik zal wel goede wiet hebben ge-

rookt”, zegt hij, en lacht. Trudi Wams werd
enthousiaster, maar Van der Lubbe begon
zich toch zorgen te maken.
„Het zag er naar uit dat ik het volledige script
zou moeten schrijven en dat ik alles zou regis-
seren.” Tegen die gedachte kon hij niet. Dan
zou hij drie jaar pijn in zijn hoofd hebben ge-
had. „Ik ben géén grootdenker en die heb je
nodig om de regie van zo’n complex spektakel-
stuk te hebben.”
Trudi Wams wilde dat Van der Lubbe toch bij
het project betrokken zou blijven en ze kwa-
men uit op de songteksten.Die zou hij voor
zijn rekening nemen. „Kijk, dat is wat ik goed
kan, waar ik plezier in heb en dat is ook wat ik
bij De Dijk doe. Dit is een mooie duidelijk om-
kaderde opdracht.”
Songteksten werden het, maar met songtek-

sten alleen heb je nog geen rockopera. In 2011
draaide de Drentse Bluesopera en Huub van
der Lubbe ging daar naar toe.„Wat ik daar zag,
was zo ontzettend goed. We zaten op een tri-
bune in de ijzige kou zonder het koud te heb-
ben. We keken uit over een immens weiland
met een paar van de strorollen, in zwart folie.
Verder niets, een ongelooflijke eindeloosheid
in een verlaten landschap.”
De stille verlatenheid werd opengebroken
door een fietser, die vanaf de einder langzaam
dichterbij kwam. „Dan denk je nog niet direct
dat die bij het stuk hoort. Gewoon een platte-
lander op een fiets, die nog even op bezoek
gaat bij zijn moeder. Even later komt er een
trekker aan en nog steeds denkt dan niemand
dat die boer bij de ouverture van de opera
hoort. Dat gebeurt wel zodra een kerkje wordt

Voor mij bleef het
nog wel bij een
beetje fantaseren,
maar Trudi is een
doorzetter
Huub van der Lubbe

“

Een mooi product heeft vele vaders en moeders.
Huub van der Lubbe zegt het met een lach en
varieert vrij op de uitdrukking dat succes vele
vaders en moeders heeft. De rockopera O die zee
staat bijna als een huis en de overtuiging is er ook
dát het een klapper wordt.
door Edith Ramakers

Spektakel in ijzige
kou zonder het
koud te hebben

! Kostuum in de stijl van bands uit de jaren zeventig, zoals ‘Slade’. ! Het koor oefent binnen in de Mariahoeve, straks in het echt in het fort.

„Vergeet niet,
wij zijn de
bakermat

van de
beschaving”
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uitgelicht en dat dat ook nog op precies het
goede moment gebeurt. Dat was het begin
van allerlei speciale effecten en een onvergete-
lijk schouwspel. Ik geef het je te doen. De
man die dat kan is Tom de Ket. En nu zitten
Tom en ik samen in O die zee.”
De songteksten van Van der Lubbe zijn aange-
vuld met een aantal teksten van Tom de Ket.
En voor de muzikale eenheid staat Robert Jan
Stips borg. Grote projecten kunnen niet ge-
trokken worden door een persoon. Het is
teamwerk en dan lukt het ook om een groot
scala aan Nederlandse muzikanten te bewe-
gen muziek onder de tekst te zetten. „Ik had
ook wel verwacht dat deze formule goed zou
werken”, zegt Van der Lubbe nu. „Als muzi-
kant ben je toch vaak alleen bezig. Nu kun je
na een avondje tokkelen, toch deel uitmaken

van een groter geheel, een groter gezelschap,
dat van O die zee.”
De cast repeteert al een tijdje in Zeeland en
schuift steevast na een dag oefenen aan de lan-
ge tafel aan in theater De Wegwijzer. Daar
worden fouten besproken en verbeteringen
voorgesteld. Het pad naar de première wordt
hier geëffend. Deze vrijdagavond is er voor
Huub van der Lubbe een verrassing geregeld.
Hij krijgt voor de eerste keer enkele songs te
horen uit de rockopera. Als een romantische
storm klinkt de Ouverture O die zee, die gezon-
gen wordt door Steyn de Leeuwe, met muziek
van Robert Jan Stips. Een stevige rock and roll
volgt, Nog een keer met tekst van Huub van
der Lubbe. Beans and fatback hebben de mu-
ziek eronder gezet. „Hier wil je toch bijho-
ren”, zegt Van der Lubbe.

Na een avondje
tokkelen toch deel
uitmaken van een
groter gezelschap,
dat van O die zee
Huub van der Lubbe

“

! Repetitie van violisten, onder leiding van Robert Jan Stips.

! Waar eens Troje lag, is gesitueerd
bij Fort Rammekens in Ritthem.
foto Lex de Meester

„Homerus, de
dichtkunst, de
filosofie en de
democratie”

,,Ik dacht al
wat ligt hier,
maar het is

een bakermat’’



6 O DIE ZEE

O
die zee is een rockopera
met net zoveel tekst als
vette popmuziek. Een road
trip, een coming of age en
een muzikale reis door het
Nederlandse popland-
schap.

De repetities voor O die zee zijn in volle gang.
Ver van allerlei pottenkijkers vandaan. De eni-
ge getuigen van het tot bloei komen van de ho-
merische rockopera zijn de spanten in de
schuur van de voormalige boerderij de Maria-
hoeve op de rand van het havengebied in Vlis-
singen-Oost.
Al neuriënd schuift acteur, zanger en presenta-
tor Steyn de Leeuwe aan tafel voor het inter-
view. Zijn collega’s Boy Ooteman en Tijn Doc-
ter zitten er al. Even kruipt hij in de huid van
dominee Gremdaat (Paul Haenen). „’t Is wat
fris hier”, imiteert hij diens stem. „Dat komt
doordat er een deur heeft opengestaan.”
Boy en Tijn werkten al eerder samen aan mu-
ziekproducties. Een daarvan is de bekende mu-
sical de Soldaat van Oranje. Ook Steyn is een
bekende in de theaterwereld. Hij speelde on-
der andere de hoofdrol in de Drentse Blues
Opera, muziektheater op locatie nabij Gieten.
In ‘O die zee’ staan ze voor het eerst met zijn
drieën op het toneel. „Dat werd tijd”, zegt

Tijn Docter. „In de rockopera spelen we drie
vrienden die elkaar al heel lang kennen. Het is
dus wel handig als je in het echt niet een
gloeiende hekel aan elkaar hebt. Ik heb het
idee dat we het wel goed met elkaar kunnen
vinden.”
Om aan te geven dat de chemie, de ‘klik’ er
werkelijk is, voegt Tijn er aan toe: „We zijn
zelfs al zo ver dat we elkaar al hard durven te
slaan. Vriendschappelijk slaan natuurlijk. Dat
moet in de voorstelling ook. Vriendschappe-
lijk hard slaan. We zijn niet te voorzichtig met
elkaar.”
O die zee is een verhaal over drie jonge
Zeeuwen. Ze verlangen naar avontuur, maar
het blijft bij avontuurtjes en de meeste lopen
niet goed af. Een van hen, de hoofdpersoon
Ilias, moet zelfs trouwen. Zijn vrienden Kees
en Joost willen de jonge vader in spe nog een
onvergetelijke vrijgezellenavond meegeven.
Ilias laat zich meelokken. De drie maken een
tocht vol beproevingen, waarbij elke beproe-
ving een metafoor is voor een fase in het le-
ven.
„Ilias is de zwervende ziel die op zoek gaat
naar van alles”, zegt Steyn die de hoofdrol op
zich neemt. „Van de drie vrienden is hij het
buitenbeentje. Met een Griekse vrouw en een
kind op komst. Terwijl Kees nog steeds thuis
op de boerderij woont, bij zijn ouders. Ook
Joost komt uit dat milieu. Hij is de zoon van
een visser. Wat Ilias zegt, zet wel eens kwaad
bloed bij de vrienden. Zij denken dat hij hen
maar eenvoudige Zeeuwen vindt.”
Met een boot varen de drie mannen de zee op.
Van de ene verleiding naar de andere. Heb-
zucht, gulzigheid, lusten, vrouwen. „Een road-
trip op zee, maar ook een coming of age dra-
ma”, zegt Boy. „Volwassen worden en alles
wat daarbij komt kijken. Als dertiger moet je
allerlei verleidingen passeren en weerstaan
voordat je echt volwassen bent.”
Actuele kwesties komen aan bod, zoals de
vraag wat het toekomstperspectief is voor
Zeeuwse jongeren. Ilias weet niet wat hij met
zijn leven aan moet. Ook de vooruitzichten
van Kees, boerenzoon en Joost, visserszoon
zijn niet rooskleurig. Een andere centrale
vraag in het geheel is: Waar is mijn thuis.
„Voor Joost is dat Zeeland en nergens anders”,
zegt Tijn. „Kees is eenvoudig. Hij laat het le-
ven gebeuren, wil dat het leven leuk is. Hij is
een hedonist. Heeft geen dromen, jaagt niks
na. Zijn vriendenclub is zijn thuis. Voor Ilias
is dat uiteindelijk een thuis met Penelope,
zijn vrouw.”
Behalve dat ze in zeer korte tijd een Zeeuwse
tongval onder de knie moeten zien te krijgen,

De thema’s in O die zee zijn serieus, maar ook
grappig. Met hier en daar een ruw randje. Het is
een avonturenverhaal met verleidingen die spelen
in de huidige tijd. Tijn Docter, Steyn de Leeuwe en
Boy Ooteman spelen drie vrienden in de rockopera
en in het dagelijkse leven kunnen ze ook goed met
elkaar opschieten.
door Elian van ’t Westeinde

Hebzucht en lusten in
een roadtrip op zee

! Boy Ooteman, Kees in de rockopera.

! Felle kleuren en broeken met wijde pijpen; een vleugje nostalgie. ! Plannen smeden voor de rockopera aan de lange tafel bij De Wegwijzer.

! Tijn Docter is Joost.

,,Luister, van
The Jackon 5
ken je alleen

Michael’’
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moeten de acteurs zich inleven in hun rol.
Boy zegt bijna zichzelf te spelen. „Het komt in
elk geval dicht in de buurt. Ik sta volop in het
leven. In geval van nood probeer ik de humor
erbij te halen om de boel glad te strijken.”
Voor Tijn is dat anders. Hij staat verder van
zijn rol. „Van nature ben ik vrij bedachtzaam.
In mijn rol flap ik er van alles uit. Het is dus
even zoeken naar de goede toon.”
Ook Steyn is nog steeds zoekend. „Het gaat de
goeie kant uit”, zegt hij. „Ik speel de ultieme
twijfelaar. De hele tijd moet ik kiezen. Ik wil
eigenlijk alles. Maar als je kiest, betekent het
ook dat je iets verliest.”
Op het moment van het interview repeteert
het gezelschap nog binnen. Het gaat dan nog
vooral over de inhoud van de scènes. Ze probe-
ren overzicht te krijgen van het geheel en er
grip op te krijgen. Straks spelen ze op een vlot
op het water bij Fort Rammekens. „Spelen op
locatie is anders dan binnen”, zegt Steyn.
„Een theater is een vierkante doos. Buiten heb
je een oneindig decor. Je hebt alle mogelijkhe-
den. Bijvoorbeeld opkomen van vijftig meter
verderop. Dat maakt het bijzonder. De omge-
ving krijgt ook een betekenis in de voorstel-

ling, de bomen, de vogels die voorbij vliegen.”
De muziek, het gigantische decor. De acteurs
noemen de productie uniek. „O die zee kan je
ook alleen maar zien in Zeeland”, zegt Steyn.
„Tenzij ze het Fort naar de Randstad verplaat-
sen. Verder is het één feest. Serieus, maar ook
grappig. Er valt veel te lachen. Lachen om se-
rieuze thema’s.” Eigenlijk is de muziek een
trip, een reis door het Nederlandse popland-
schap.

De acteurs hebben zich vastgebeten in de
door Tom de Ket en Huub van der Lubbe ge-
schreven teksten. De muziek is door verschil-
lende Nederlandse muzikanten eronder gezet.
Robert Jan Stips heeft zelfs verschillende lied-
jes gecomponeerd. Verder werkten mee:
Tjeerd Bomhoff, Eefje de Visser, George Kooy-
mans, Onno Smit - Paul Willemsen, Beans &
Fatback, Rob Klerkx (Moke-Klerkx & The Se-
cret), Frédérique Spigt. Daniel Lohues, Henk
Hofstede, Torre Florim (De Staat), Nico Arz-
bach, Hans van der Lubbe, Bas Kennis (Bløf),
Marike Jager, The Black Atlantic, Rob Klerkx,
Mario Goossens (Triggerfinger), George Kooy-
mans, Lavalu, Moss.

! Steigers, pontons, bruggen, trappen en bootjes die drijven op zelfgemaakte drijvers: O die zee in wording.

! Steyn de Leeuwe alias Ilias in O die zee.

! Myrthe Burger speelt Penelopé,
Lotus lady, Sirene, Wellnes hostes,
Theresias. Op de achtergrond de
vrienden Boy, Steyn, en Tyn.

,,Ken jij die
andere vier?

Ik dacht
het niet’’

,,Jij bent
Michael en die

andere twee
zijn, ik dacht

het niet”
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Moet je jezelf eens zien
Nog erger dan je va en moe
Vadsige zwijnen, nu al levensmoe
Bij een zuchtje tegenwind ga je al liggen
Bij een tegenslag, het bijltje erbij neer
Jullie zaten stik, stikvol plannen
Zouden het anders doen
Allemaal gelul van zelfvoldane varkens
Stikvol flauwekul
Het hoofd volkomen leeg, de buik boordevol
Je laat jezelf gewillig naaien in je eigen hol
Gewillig naaien in je eigen hol

L ekkere rauwe tekst op een stevige
beat. Zo’n deuntje dat na één keer luis-
teren meteen al in je hoofd blijft han-
gen. Muzikaal leider Robert Jan Stips
speelt de melodie op keyboard. Regis-

seur Tom de Ket drumt met twee handen op

een tafel het ritme mee. Lachende gezichten
na het slotakkoord van het lied dat hoofdrol-
speler Steyn de Leeuwe zingt. Maar een repeti-
tie zou geen repetitie zijn als er geen sprake
was van feedback. „Klinkt wel lekker nu, maar
mag nog grilliger die stem”, zegt Stips. „En bij
die laatste regels wat hoger inzetten.”
Het muzikale deel van O die zee is op een bij-
zondere manier tot stand gekomen. Verschil-
lende Nederlandse artiesten componeerden
muziek onder de teksten van Huub van der
Lubbe en Tom de Ket. Bands als Triggerfinger
en Marike Jager, het zijn niet de minsten die
hun medewerking verleenden.
Om de diversiteit aan liedjes aaneen te rijgen
tot een goedlopende opera met subtiele over-
gangen zet Stips zijn tanden in de ingezonden
nummers. „De muzikanten waren volledig
vrij in het schrijven van de muziek”, zegt hij.
„Natuurlijk kregen ze een briefing over scènes
en de dynamiek, maar het was afwachten wat
we binnenkregen. Dat is wel een bijzondere
ervaring. Ik merk wel dat de bands zich goed
hebben ingeleefd in het verhaal en met toewij-
ding liedjes hebben gemaakt. Sommige num-
mers blijven gewoon zoals ze zijn. Bij andere
gaat de schop erin. Ik kijk welk arrangement
in welke scène past en op welk moment. De
variatie is een belangrijk pluspunt. Dat maakt
deze opera rijk.”
O die zee speelt zich af op locatie in Fort Ram-
mekens bij Ritthem. De acteurs spelen op pon-
tons op het water. De tribune staat tegen de
dijk aan. Omdat de muziek en de liedjes grote
afstanden moeten overbruggen, houdt Stips
rekening met de vertraging van het geluid.
„Dat vereist een speciale manier van mixen.
En we zorgen voor grote speakers in de tribu-
ne, zodat het volume niet te hoog moet.”
Robert Jan Stips verdiende zijn strepen al in
de muziekwereld. Eind jaren zestig maakte hij
naam met de band Supersister. Daarna nam
hij de uitnodiging van Golden Earring aan om
als toetsenist mee te gaan op tournee door Eu-
ropa en Amerika. In 1981 trad hij toe tot de
Nits. Ook werkte hij regelmatig samen met
Freek de Jonge. „Dit is voor mij zo anders dan
in een band spelen. Zo’n muziektheaterspekta-
kel from scratch opbouwen doe ik nu voor het
eerst. Die zoektocht is leuk.”
Tom de Ket (Van Houts en De Ket, NNT, De
Verleiders) hakte al eerder met dat bijltje. In
2011 was hij verantwoordelijk voor de regie,
het scenario en de liedteksten van de Drentse
Bluesopera. Een openluchtvoorstelling over
de dilemma’s van jonge boeren en de toe-
komst van Drente. „Met elkaar kom je er wel
uit. We overleggen veel, we proberen van alles
uit. Op een gegeven moment maakt de voor-

Een bezoek aan muziektheaterspektakel O die zee
is geen braaf avondje uit. Regisseur Tom de Ket en
muzikaal leider Robert Jan Stips spelen met
theaterwetten op een Monty Pytonachtige manier.
Hun homerische rockopera is komisch en stoer en
houdt het midden tussen een concert en een
theatervoorstelling. Met als extra dimensie
spectaculaire stunts en een odyssee door het
Nederlands muzieklandschap.
door Elian van ’t Westeinde

Rauwe teksten, stevige beats
en een betoverende omgeving

! Instructies van Tom de Ket, regisseur van O die zee.

! Accessoires voor O die zee. ! Begeleiding van Ocobar (vlnr) met Cok van Vuuren, Bart en Rob Wijtman.

„Geloof is
waar je

woont. Als je
nergens in ge-

looft ben je
nergens”
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stelling zichzelf, want de voorstelling dicteert.
Dat is altijd heel wonderlijk. Trouwens ook de
acteurs hebben een grote inbreng.”
De muzikale begeleiding in O die zee komt
van Ocobar, een Rotterdams trio bestaande
uit een bassist, een gitarist en een drummer.
Ocobar kreeg vooral bekendheid als de huis-
band bij Holland Sport en van muzikale on-

dersteuning bij voorstellingen van Freek de
Jonge. Daarnaast zijn drie blazers, drie strij-
kers en negen zangeressen aan het muziekge-
zelschap toegevoegd.
De regisseur noemt de totstandkoming van
de voorstelling een interessante kruisbestui-
ving van disciplines. De acteurs, de muziek,
maar ook de locatie waar O die zee speelt, is
volgens De Ket cruciaal.
„De plek is bijna betoverend. Het is een na-
tuurgebied van Staatsbosbeheer waarin we
spelen. Ook als je daar gewoon zit en er ge-
beurt niks, dan heb je al een mooie tijd. Eigen-
lijk kijk je na elke scène naar een leeg decor,
de bomen, het water. Met zetstukken vullen
we alles steeds in. Daarna gaan we weer terug
naar nul. Het wordt echt spektakel. Zo hebben
we drie gigantische windturbines die hebben
we nodig als de zeegod Poseidon in woede uit-
breekt. En dan hebben we nog onze special ef-
fects. De cycloop in het stuk is wel twintig me-
ter hoog. Die stapt over de tribune met toe-
schouwers heen.”

De muzikanten waren
volledig vrij in
het schrijven
van de muziek

Robert Jan Stips

“

! Van links naar rechts, de acteurs: Gusta Geleijnse, Myrthe Burger en Harpert Michielsen.

! Robert Jan Stips brengt eenheid in
de muziek.

„Dat is van die gek die
beweert dat de hele Odyssee
van Homerus zich niet heeft

afgespeeld in Griekenland
maar rond de Noordzee”
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W
anneer je van het brede
water wegslentert, de
hoge dijk af, voert een
schelpenpad je omlaag.
In de vochtige schaduw
tussen de hoge loofbo-
men, met aan weerskan-

ten brandnetels en fluitenkruid, vind je even
beschutting tegen zon en wind. De rietzanger
en kleine karekiet omlijsten het ruisen van de
bladeren, het knerpen van je voetstappen. En
dan, als in de flauwe bocht de schemering van
de bebossing wijkt, het water van de kreek de
wolken spiegelt en meerkoeten en wilde een-
den opkijken, sta je oog in oog met het decor
van O die zee.
Fort Rammekens behoorde oorspronkelijk tot
de verdedigingslinie van Karel V, keizer van
het Habsburgse Rijk. Het is één van de pronk-
stukken uit zijn regeerperiode, opgetrokken

uit hergebruikte materialen en uitgevoerd in
de voor die tijd revolutionaire bastionbouw.
Het zeewaarts gerichte hoofdbastion, gedeelte-
lijk op een schor, werd bij vloed omspoeld
door water. Aan landzijde zie je de twee half-
bastions, waarvan de ene naar Vlissingen is ge-
keerd en de andere naar Middelburg. De aar-
den wallen, dikke muren, schietgaten die zo-
wel land als zee bestrijken, diepe slotgracht,
ophaalbrug en hoge poort in renaissancestijl,
gaven het fort internationale allure.
Al eeuwenlang prijkt het op topografische en
navigatiekaarten. Er zijn talloze atlassen en
brochures in omloop met beschrijvingen over
historie, ligging en uitstraling. Voor kunste-
naars was het een geliefde achtergrond, want
op etsen, tekeningen en schilderijen schuiven
zeilschepen er in woelige baren langs, en dat
het voor een deel in de golven stond, kun je
op die afbeeldingen zien.
Inmiddels is er veel veranderd aan het uiter-
lijk van het fort. En ook in de directe omge-
ving. De zee is teruggedrongen en de dijken
zijn meermalen aangepast en opgehoogd.
Maar diep erachter weggedoken toont het laat
middeleeuwse karakter zich nog steeds breed
en onverzettelijk, met robuuste, rossige mu-
ren en doorleefd zandkleurig metselwerk.
Dat je Fort Rammekens bijna vijfhonderd jaar
na de bouw kunt betreden zonder struikelend
in diepe scheuren weg te zakken of door val-
lende brokstukken te worden geraakt, is het
resultaat van een consolidatieprogramma dat
van 2011 tot 2013 in opdracht van Staatsbosbe-
heer, eigenaar van het Rijksmonument, werd
uitgevoerd. Er is niet gekozen voor een volledi-
ge restauratie, maar voor het handhaven en
het verstevigen van wat er was. Zo leeft het rij-
ke verleden tussen de weelderig wilde bloe-
men en planten voort.
Wat merk je van die geschiedenis als je naar
O die zee gaat en op zoek naar een plaatsje
over de tribune zwerft? Je zit met je rug naar
de Westerschelde, met in de verte de indus-
trie van het Sloegebied. In de periode 1600 -
1795, toen het fort weinig militaire bewegin-
gen kende, kwamen VOC-schepen uit de
Oost hier aan of lagen er voor anker, te wach-
ten op goede wind, maar nu herinnert nauwe-
lijks iets je nog aan de Rede van Rammekens.
En ook de ideeën van Napoleon vervagen als
tijdens de voorstelling de schemering zich
langzaam uitbreidt en de bebossing en dijken
hun kleur verliezen. De kordate keizer kwam
in 1810 langs, doorzag de strategische ligging
van het fort en besloot tot een grondige reno-
vatie om het veroverde militaire verdedigings-
punt te transformeren tot een bunker. Met als
gevolg dat men de hoge bebouwing op de bin-

Achter de dijk langs de Westerschelde schuilt een
vesting. Deze is vanaf 1547 in een aantal jaren
gebouwd en tijdens de eeuwen erna intensief gebruikt
als uitvalsbasis, verdedigingswerk en toevluchtsoord.
De verhalen zijn talrijk. De archeologische vondsten
opwindend. De verbouwingen spectaculair. En over
enkele weken staat het zelfs in de schijnwerpers als
hedendaags Ithaka voor een dolende Zeeuw. Wie er
alweer een tijdje niet is geweest: dit is een mooie
aanleiding. Want wat is voor modern locatietheater de
betekenis van dit monument?
door Jacoline Vlaander

Terug tot Fort Rammekens

! Tunnels in Rammekens, het fort behoorde oorspronkelijk tot de verdedigingslinie van Karel V.

! Arnout Schop van De Wegwijzer, techneut, regelaar en producer van O
die zee.

! De plattegrond van het decor in de maak.

,,Die gek was
geen gek, zijn
naam is Iman
Jacob Wilkens,

een Zeeuw’’
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nenplaats kort en klein sloeg, poortjes dicht-
metselde, kanonsgaten versmalde en vele la-
gen aarde op de kazematten schepte.
Het is dezelfde aarde waarin rond 1942 zigzag-
gende loopgraven werden aangebracht. Fort
Rammekens behoorde tot de 2685 kilometer-
lange verdedigingslinie Atlantikwall, en werd
als Stützpunkt Rommel opgetuigd met opstel-
lingen voor geschut, machinegeweren en een
tankkoepel, waarvan enkele restanten nog te
bezichtigen zijn. De geluiden van destijds,
met als apotheose het gebulder van Royal Air
Force dat al bombarderend de inundatie van
Walcheren voltrok, zijn allang verstomd. En
in de toen ontstane kreken zul je de watervo-
gels van nu tijdens de homerische rockopera
waarschijnlijk niet horen.
Maar tussen alle sporen van het geleefde leven
resoneren deze tijdperken natuurlijk gewoon
mee. Het zijn de aanknopingspunten voor in-
spirerende vernieuwingen. Want ongetwij-
feld zul je ervaren hoe de sfeer van weleer,
met helder uitgelichte contouren, enthousiast
bezongen en bespeeld, een stevige basis
vormt voor verder dwalen door de jaren. En al
weten we natuurlijk best dat rondzwalken
toch iets anders is dan voorgoed vertrekken,
en eveneens dat terugkeren niet hetzelfde

voelt als helemaal nooit uitgezworven zijn -
met het wervelende O die zee worden al die
grenzen energiek en avontuurlijk opgezocht,
waardoor tot ver buiten Zeeland ook het oude
fort herleeft.
En juist het contrast met deze haast stoïcijnse
setting in de loom zomerse augustusavonden
biedt een verrassend doorkijkje: misschien is
dolen niet zo vluchtig als het lijkt, en eigen-
lijk van alle tijden.

Jacoline Vlaander is schrijver.
Van haar hand verscheen in 2013:
‘Fort Rammekens. Een poort naar de
toekomst’.
Zij geeft in het kader van de Zeeland
Zomeracademie een interactieve
lezing over verleden, heden en
toekomst van het monument, en
onderzoekt daarin met de
toehoorders een metafoor.

! Het podium voor de acteurs en musici.

! In Fort Rammekens leeft het verle-
den intens, maar sta je in augustus
ook oog in oog met het decor van
O die zee.

,,Ios blijkt een
verbastering

van
Sint Joosland’’

,,Homerus, de
grootste

dichter ooit
bestaan, komt
uit Zeeland’’

Na sluitingstijd

We kwamen tot de poort. Robuuste stenen
rezen uit de late renaissance op, en ver omhoog
zagen we nog uitgehakte sleuven in de boog;
ijzeren kettingen en ophaalbrug verdwenen

in de tijd dat licht geschut beschutting zou verlenen.
’t Was in oktober. Nevel zweefde aan en zoog
over de kreek een nieuwe kilte mee. Vocht toog
slikkend langs gesloten deuren. Er verschenen

nerven als grimassen. Scharnieren bloedden.
Brandnetels marcheerden langs het schelpenpad,
drongen voorbij de drempel. We konden overwegen

en zelfs besluiten later terug te gaan. Woede
sloot ons buiten. Ik kan me niet herinneren dat
onze blikken kruisten. Wel dat we zwegen.

Jacoline Vlaander
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ZEELAND REFINERY N.V.

Luxemburgweg 1  I  4455 TM  Nieuwdorp

T 0800 - 023 1805 I   www.zeelandrefinery.nl

Wij vieren dit jaar ons 40-jarig jubileum en we zijn er trots op dat we al 40 jaar letterlijk 
en figuurlijk brandstof voor Zeeland zijn. Vanaf haar oprichting is Zeeland Refinery een 
stabiele pijler onder de Zeeuwse economie. Onze raffinaderij levert al vele jaren een be-
langrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio.

Hoewel bij een jubileum vaak wordt teruggekeken, houden wij de blik liever gericht op 
de toekomst. Een toekomst die wordt gewaarborgd door een professionele, betrokken 
en innovatieve manier van werken. Zeeland Refinery heeft de ambitie nog vele jaren 
een actieve rol te spelen in de Zeeuwse samenleving. Niet voor niets staat met trots 
‘Zeeland’ in onze naam.

Zeeland Refinery verwerkt aardolie tot brandstoffen

zoals benzine, diesel, LPG en vliegtuigbrandstof.

Bij de productie hiervan staan het milieu en de

veiligheid van de mensen centraal.

JA
AR BRANDSTOF

VOOR ZEELAND
1974
2014 WIJ VIEREN

DUBBEL
FEEST!

   WIJ VIEREN 

    FEEST!
ZEELAND REFINERY
FELICITEERT DE PROVINCIE
ZEELAND MET HAAR
200-JARIG BESTAAN

6 september 
2014:

Bijlage
over 
Film by
the Sea
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2014: 
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over het  
Zeeland 

Nazomer 
Festival

foto Lex de meester foto mechteld Jansen



zaterdag 26 juli 2014foto Ruden Riemens


